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��ط ھو :ا�����ر� ���� � �و�ف او ���� ازاء ا��رد ���ر�� وذھ

� وا�����ر� ا��� ا������ أو ا����� �#م ��د�د إ�  ��دة ا��رد �د

 �وا#� ا��� وا�����ل ا��&%(ت ��ل ���� ��ط وھو ,�&�ر%�
ا�-�,� �� ا����ف و���و�� ا+��ن

:ا�����ر أ����ب�

 ا����1د�� ا���0�د�� ا��&ل ردود ��  �&��د :ا�&�وا,� ا/��وب�

�� ا+��ن ا��ر%ت ����-�3 وأ�داث ��وا�ف ���ررة �د�دة �رات �� ا+��ن ا��ر%ت ����-�3 وأ�داث ��وا�ف ���ررة �د�دة �رات 
.�����ط� �ده ���د ا��1ص �د �ن ��7 ��وط :�5ل �����

 -��ل ����ره ا0��ن ا��1دام ��  �&��د :ا��-ر�; ا�&��� ا/��وب�
��ب -��ث و�-�ر �ر�ز�� � , �=�د�� ا�ذي ا��و�ف او ا����� �

 ا�-��3� ا��ط�وب ا�1طوات و�ر��ب و-ر�#�� ����ره �ظ�م ا�  �����ج
�3-�#�� ���� �.)ا�&��� ا��3; ��  �&��د اي( �&�
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ـ �

ا��5��� �دة �&ر���ت، �&لD أ�3رھ� �&ر�ف �ر�ت �
��ھ� ذ�ك ا��ل ا��&�د ا�ذي  " :�ـ���ور ا���,ـل أن ا��5�

���ل ا��&ر�ـ� وا�&��ـدة وا��ـن وا/1(ق وا���ون 
وا�&�دات و��,ر ا��درات ا��� ���ـ�-3� ا+ـ��ن 

�ـ���� :ا�

وا�&�دات و��,ر ا��درات ا��� ���ـ�-3� ا+ـ��ن 
��&%و �� ا��#��

��3أ��ط و��دات ��و��� و�&�رف  " :أو �&رف أ
و�ـ�م وا�#�ھـ�ت ا#������، و�&��دات وأ��ط ����ر 

و�&��(ت و�&���ر، ���رك ��3ـ� أ�راد #�ل �&�ن، 5م 
�3���ا/#��ل #�( -&د #�ل ��
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:ا�&�م�&ر�ف 

���وس  ��webester  ��ا��� ��� �ن ا��(�ظ�  ا�����ھو �&ر
وا�درا�� وا��#ر�ب

وھو ����� �ن ا��=ورات ا�ذھ�� وا���رو��ت �=ور�� ��را-ط� 
��وا=�� 

 ��ا�&�م ھو ����ل و����ل ���,; ا�-�ث �ن ا#ل )  -و��وار��رل ( و�&ر

:ا�&�م

 ��ا�&�م ھو ����ل و����ل ���,; ا�-�ث �ن ا#ل )  -و��وار��رل ( و�&ر
  ود��0&� ;,��.ھذه ا�

�#�و�� ا����,ق  اي-������ وھو ا����ن وا��&ر��  ا���7 ادراكا�&�م ھو 
 �,�� وا�%ر��توا�و

 ��ا����,ق وا��-�دئ وا��#�رب ��ظ�نھو #زء �ن ا��&ر

ھذه ا��&ر�� و����3�  وھو  ا� �ن ا#ل ا��و=ل وا�-�ث طر��� ������ر 
ا�1-را��� ا��(�%�ت�#�و�� ��را��� 0 3��� �3� �ن 
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:ا�-�ث ا�&����
:�&ر�ف ا�-�ث ا�&����
 او�&�و��ت  ا� ا���0=�ء ا�ذي ����ز -���ظ�م ا�د��ق ����و�� ا��و=ل  -���=د �

��ت #د�دة وا����ق �3� او�&�رف )�.
.��ددة ا�,���ن  �(#�-�ا�1طوات ا�&���� ا��ظ�� �
� ���(��ت #د�دة و�و  او��ص د��ق ��0��ف �&�و��ت  او��=�  -��) رو�ل(�&ر

�3.ا��&ر�� ا������ وا����ق �
�&�رف #د�دة  ا� ھو �-�رة �ن ا���ص وا���=� ا��ظ��ن �����,ق ا�ذ�ن �ر���ن �
� ��� ا����ب -��-�عھو ا�-�ث ا�����ر �ن ا��&�و��ت وا��&� وراء ا��&ر�� �����.

��#3:  ��3وم ا�� ���#3:  ��3وم ا��
�ر�ب �ن �����ن  ا����3وموھذا ) (méthodologieا��3#�� ھ�  ان�

méthod  ;3و�ن 1(ل ھذا ا���د�د , و�&� ��م logie و) ا�طر���(و�&� ا��
.��م وطرق ا�-�ث ا�&��� ايا�&�م ا�ذي ��3م -درا�� ا���ھ;  ا3�ا��Kوي #د 

����� �� �ن ا#ل  اودرا�� �و%وع  اوھ� ا�طر��� ا��� ��-&3� ا�&�ل ��&��#� �
��,;  ا� ا��و=ل ��&�

 -3�وھ� ا�و���� ا��� &�ن  وا�0داث�ط-�ق ا��ظور ا�&��� �� درا�� ا�ظواھر ھ� �
.�درا�� ظ�ھرة �� و��=�ل ا��&ر�� �و�3� �(,���طر��� ا�-�ث و-رھن ��  �دى 
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أھ�
� ا��#ث ا�����: 3.  �1
������ �� ��,���3م و�و%�M ا�ظواھر . ��-�ث ا�&��� أھ���  ���3و ����د 

ا����ط� -�، و�&�ل ��  ����رھ� وإ�#�د ا���ول ������ل ا������1 ا��� �وا#� 
��� ��&  ا�-�ث ا�&��� إ�  ا����ف ا����,ق وا�&�ل ��  �ط-��3� . ا+��ن

� ا�&������� �� �3و���ن ذ�ر أھ��� ا�-�ث ا�&��� �� ا���ط . �(����دة �
:ا������

� ����ً وا�&� أ��م ا�-��ث ��0��ف ا�ظواھر ا������1، �����M ا�-�ث ا�&��� آ
��، -����0�د ��  �=�در ���#�ل ا�&�وم ا�ط-�&�� وا0#������ وا+

و�د أ�Pت ا�دول ا����د�� �را�ز . ا��&�و��ت وا�-���ت ا/و��� وا�5�و�� و�د أ�Pت ا�دول ا����د�� �را�ز . ا��&�و��ت وا�-���ت ا/و��� وا�5�و��
).  1998، ا�ر����(�Q-��ث وا�درا��ت 

ا�-�ث ا�&��� ھو ا�و���� ا��� ���ط�� ا��#��&�ت -وا�ط�3� ا#���ز ا�&�-�ت، �
#د ا�دول ا����� ���1دم , وا��1ط�ط ������-ل و���دي ا/1ط�ء �U�و�ذ�ك 

.ا�-�ث ا�&��� �����ص ا��#وة -�3� و-�ن ا�دول ا����د��
� ��ا�-�ث ا�&��� %روري �#��� ا��,�ت �ن �در��ن وط(ب و��1==�ن 

.ا��#�0ت ا������1، ��ث ���ھم �� ا����د ا�-�ث ��-دأ �� �ل ا����(ت
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:خصائص وممزيات البحث العلمي�
�01/93g]��9��31:
�02 /9�S!]��9��31:
�03 /9�~.�4J�9��31: �03 /9�~.�4J�9��31:
:�I"Q��9��31ة�و����ة/ �04
�05 /^�v!"���9�,
r�9��31 :
�06 /92����9��31:
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 :قس�مي البحوث العلمية�

:*ىل ٔ)ساس %س�تعاملالتقس�مي / �01

�� ا�0��ذة ط�ب ��  -�ءا ا�ط�-� -3� ��وم ا��=�رة ا�-�وث وھ� :ا������ /�01 
.=���ت ��ر �دود �� اي ا��#م �-�رة ��ون 0 ��و�� وھ� ,ا��واد ���1ف

  ظ�ن ا�K��ب �� �ط�ب وھو "ا��1رج �ذ�رة" ��دة و���  :ا�-�ث ��روع /�02

  ��  ا�ط��ب �در�ب ا�  ا�-�وث ھذه و�3دف ,����س -در#� ا��1رج ��ط�-�ت

 #د�دة ا-���رات ا�  ا��و=ل �� ا���=ود و��س ,ا����م ا��ط�� وا�����ر ا��ر�ب
.����د�5 ا%���ت او .����د�5 ا%���ت او

 �� ��دة ����� ����� در#� ��ل ا������ت ا�د و�&�-ر -�ث وھ�و :ا�ر���� /�03
 و�دى ا�-��ث �واھب �ن ��رة �&ط� ا����ن وھ� ,ا���#���ر در#� ��ون

.ا�5ر او ��م ��ون �د �-�� طو��� ز��� ا�  ����ج وا�ر���� ,��د��وراه =(����

 ���=ول ��ط�ب وھ� ا�ر���� �ن در#� ا��  ���� -�ث ھ� :ا0طرو�� /�04
 ,�و%و�� -���1�ر ا�-��ث ��� ��وم ا=�ل -�ث ��3 و�3ذا ,ا�د��وراه در#� �� 

.وا��&ر�� ا�&�م �-��ن #د�دة �-� �%�ف وا0طرو��
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:ال-شاط اساس*ىل التقس�مي �
:ا��0����ا�-�ث / �01
:  ا�-�ث ا�����ري ا��دي/ 02 �
: ا�-�ث ا����ل/ �03
:  ا�-�ث ا�&��� ا��0ط(��/ �04
: ا�-�ث ا�و=�� وا����1=�/ �05
:  ا�-�ث ا��#ر�-�/ �06

):الهدف( القصد  اساس*ىل التقس�مي �
ا��&ر�� و�طو�ر  ا� ھ� -�وث ���3دف ا�و=ول : ا�����ظر��  ا-��ث ا��&ر�� و�طو�ر  ا� ھ� -�وث ���3دف ا�و=ول : ا�����ظر��  ا-��ث�

��#�ت �&ر���  ا�-�ع اوا�&�وم �ن ا#ل �و%�M ا��Kوض ا����ط -��ظ�ھرة 
�� ا��#�ل ا�&��� وھو �&��د -=ورة ر,���� ��  ا���ر  �3#,��دون �ط-�ق 

وا�����ل ا��ط��
 او�ل ا����(ت  ا� ھذا ا�وع �ن ا�-�وث �3دف : ����� �ط-���� ا-��ث�

�(ج �و�ف �&�ن و�&��د ھذا ا�وع �ن ا�-�وث ��  ا��#�رب  ا� ا��و=ل 
�ط-�ق ا���,; ��  ارض  ا������ن  �����د, وا�درا��ت ا���دا�� ا��1-ر��

��.ا�وا
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 :دوافع البحث العلمي�

�1- �.ا�ر]-� �� 1د�� ا��#��

.ا�ر]-� �� ا��&رف ��  ا�#د�د -�2

.�وا#�3 ا���دي ��ل ���,ل ]�ر ���و�� -�3

.ا�ر]-� �� ا��=ول ��  در#� ����� -4 .ا�ر]-� �� ا��=ول ��  در#� ����� -�4
�5-  ً)5� ���.�و#3�ت ا��ؤ��� وظروف ا�&�ل ����=ول ��  �ر
��,; درا��ت ��-�� -�6 ��.ا��ك 
.ا-داع اوا���&� ا�&���� �� ا#�ز ��ل  -�7
� ا���ّدي -�8�.  ا�دا
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 :عنارص البحث�

–ا��ر%��ت –ا/�,�� -ا������ –ا�&وان �
–���Kرات ا�-�ث –ا�-�ث  اھ��� -ا0ھداف

ا�درا��ت ا���-�� وا����-�3 – �=ط���ت ا�-�ث  ا�درا��ت ا���-�� وا����-�3 – �=ط���ت ا�-�ث 
أدوات  - ا�����1 ا�ظر�� –�دود ا�درا��   -

� و����ل ا�-���ت  - �3; ا�-�ث - ا�-�ث�#–
ا��=�در وا��را#� –ا�1(=� –ا��0��#�ت 

.ا��(�ق–
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�-
 ):مرAB اخ@يار املوضوع(الشعور مبشلكة البحث   �
� ، a���&ا�-�ث ا� ���&دd ا��&وُر وا+���ُس -����� ا�-�ث �طَ� ا�-دا�� 

و�-دأ ھذه ا�1طوة �ن ��ظ� ا�����ر �� ا��1�ر �و%وع ا�-�ث، و��د�ده 
� ����� ا�-�ث �ن �&ور ا�-��ث -��رة و]�وض �#�ه , وا%M-��ل -و�

 ،����و%وع �&�Dن، و����ج ا�-��ث �� ھذه ا��ر��� إ�  درا�� وا

:ا��f-3ا��اد�
ا+�Hو6=!ات�

 ،����و%وع �&�Dن، و����ج ا�-��ث �� ھذه ا��ر��� إ�  درا�� وا
:و�ط��&� ��=��، و����� �� �#�ل ا��1=ص و���� أن �����د �ن

ا�-�وث ا���-�� ا���&��� -���و%وع؛ درا�� �����%� و����� درا�� -�
�دة�و��و��ً ������ ا�درا�� �د ��ون ��#ً� . و

.ا��&ور -&دم ا�ر%� -�1
�2- �� Pٍس -و#ود 1ط�ا+��.
.ا���#� /داء ��ٍء #د�د -�3
.����ن ا�و%� ا����� �� �#�ٍل �� -�4
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.وخمترصة ومLارشة وسهA واحضة صياغهتا�
. ومرتب دقXق Vشلك الTساؤالت *ىل جتيب  �
  .  ٔ)دبية ٔ)و *لمية سواءً  حقائق ٔ)ي ختالف وال واقعية  �
.ٕاحصائيا حصهتا من ويتhٔكد اخ@بارها يمت ٔ)ن ميكن  �
�  Aن قابkٔ تmسلبياً  ٔ)و ٕاجيابياً  سواءً  تث.

 :رشوط صياsة الفروض اجليدة

�  Aن قابkٔ تmسلبياً  ٔ)و ٕاجيابياً  سواءً  تث.
.اwراسة م@غريات خمتلف تبني  �
.اwراسة طبيعة مع مTسقة  �
 تؤكد *لمية و{راهني نظرية ٔ)سس من اس�متدت حXث و*لمية دقXقة  �

اخ@يارها �دوى
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هنا�ت سلو�ية يمت احلصول *لهيا ن�XTة  هدف البحث هو    
ا�kٔشطة اخلاصة املو�ة �� ، وهو عبارة عن صياsة *لمية 

املفهوم إالجرايئ  ووربط بني املفهوم إالجرايئ �لمتغري املس�تقل 

:ٔ)هداف البحث :ٔ)هداف البحث 

املفهوم إالجرايئ  ووربط بني املفهوم إالجرايئ �لمتغري املس�تقل 
 .�لمتغري التابع 

     



 .صياغهتا Vشلك واحض ومفهوم وبعيدة عن الغموض�
 .دقXقة وقابA �لقXاس �
 .مرتبطة بTساؤالت البحث واملشلكة�
 .واقعية وقابA �لتحقXق يف ضوء الظروف املتاBة حولها �

املواصفات اخلاصة ب�mاء اkٔهداف :

 .واقعية وقابA �لتحقXق يف ضوء الظروف املتاBة حولها �
�شمل *ىل  وي-Lغي من �حXة مهنجية ٔ)ن �كون *دد اkٔهداف م�اس�بًا �

اkٔبعاد واحملددات اليت نص *لهيا التعريف إالجرايئ �لباحث عند صياsة 
.مفاهمي البحث 



 :رشوط كتابة املصطل�ات     
 .  دقXقة ولها ٔ)كرث من اح�ل  �

مفاهميه  :مفاهميه  ومصطل�ات البحث -

 .  دقXقة ولها ٔ)كرث من اح�ل  

اق@رصت *ىل ذ�ر معىن املصطلح املقصود واحملدد يف اwراسة بغض   �
 .النظر عن املعاين اkٔخرى

.دقXقة وموضوعية وحمددة وميكن تفريقها عن املصطل�ات اkٔخرى  �



 :رشوط كتابة اwراسات السابقة     
 .   *ددها اكف ودقXقة وواحضة  �
 .توارخيها Bديثة ومل ميض *لهيا زمن طويل   �

اwراسات السابقة  -  :اwراسات السابقة  - 

 .توارخيها Bديثة ومل ميض *لهيا زمن طويل   �
.لها صA قوية مبشلكة اwراسة   �
 .�سا*د *ىل ٕا{راز املشلكة   �
. مفXدة �لباحث بصورة �برية   �



 ¯حلدود �كون ما ٔ)ش�به *لمي حبث kٔي النظري إالطار يصبح �ا�
 يف الباحث *لهيا يعمتد اليت القوا*د و اkٔسس ٔ)و ، ° الطبيعية
° دراس�ته

:إالطار النظري -

° دراس�ته
 ²شري تعبري : النظري إالطار بhٔن القول ميكن حتديدا ٔ)كرث وبصورة�

 من يمت القوانني ٔ)و املفاهمي من مجمو*ة ٔ)و معينة نظرية اخ@يار ٕاىل
. املشلكة Bل و صياsة ¶اللها



مهنج البحث يعين اkٔساليب وإالجراءات ٔ)و املدا¶ل اليت �س�ت¸دم يف مجع �
البيا�ت والوصول من ¶اللها ٕاىل نتاجئ ٔ)و تفسريات ٔ)و رشوح ٔ)و ت-Lؤات تتعلق 

. مبوضوع اwراسة
:وجيب *ىل الباحث ٔ)ن يذ�ر يف خطته•  �

مهنج البحث

:وجيب *ىل الباحث ٔ)ن يذ�ر يف خطته•  �
وقد حيتاج (نوع مهنج البحث ا�ي س¿س�ت¸دمه يف دراسة موضو*ه ، . 1 �

). الس�ت¸دام ٔ)كرث من مهنج 
.املربرات اليت ٔ)دت لالع�د *ىل هذا املهنج. �2
ٕاشارة موجزة لكXفXة اس�ت¸دام هذا املهنج، وفÆ ²ُس�ت¸دم ومن اجلد�ر ¯��ر . �3

.يف دراس�هتا اتبا*هٔ)ن طبيعة املشلكة يه اليت ُحتدد نوع املهنج ا�ي ميكن 
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املهنج الوصفي/ �01
.  املهنج التجرييب /  �02

اجه ـــــــواع امل�ـــــــــٔ)ن اجه ـــــــواع امل�ـــــــــٔ)ن

.  املهنج التجرييب /  �02
.  املهنج التارخيي /�03
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املهنج الوصفي هو طريقة من طرق الت�ليل والتفسري Vشلك *لمي م�ظم من ٔ)�ل الوصول ٕاىل 
"  ٔ)مني السا*ايت " ٔ)غراض حمددة لوضعية اج�عية ٔ)و مشلكة اج�عية ٔ)و ٕا�سانية، ويعطي 

يعمتد املهنج الوصفي *ىل دراسة الظاهرة كام تو�د يف : " تعريفا شامال �لمهنج الوصفي فXقول

فالتعبري . الواقع وهيمت بوصفها وصفا دقXقا ويعّرب عهنا �يفXا ٔ)و مكيا فالتعبري . الواقع وهيمت بوصفها وصفا دقXقا ويعّرب عهنا �يفXا ٔ)و مكيا

الكXفي يصف لنا الظاهرة ويوحض خصائصها�
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:يعمتد املهنج الوصفي *ىل م�اجه فرعية ٔ)و طرق حبث Óمتثل يف�
.  سحيامل املهنج الوصفي / 01/01

.  دراسة احلاÔاملهنج الوصفي / �02/01

.  لسmيب املقارن ااملهنج الوصفي / �03/01
.املهنج الوصفي ٔ)الرتباطي  04/ �01 .املهنج الوصفي ٔ)الرتباطي  04/ �01
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هو عبارة عن دراسة *امة لظاهرة موجودة يف جام*ة "املسح 
معينة ويف ماكن معني وحتت ظروف طبيعية صناعية 

:املهنج الوصفي بطريقة املسح

معينة ويف ماكن معني وحتت ظروف طبيعية صناعية 
مك�ال كام احلال يف التجريب
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 تعريف البحث التجرييب�

البحث التجرييب هو ذ� النوع من البحوث                    
فرض معني يقرر *القة  ارباخ@ ا�ي ²س�ت¸دم التجربة يف  فرض معني يقرر *القة  ارباخ@ ا�ي ²س�ت¸دم التجربة يف 

ذ� عن طريق اwراسة �لمواقف  وبني *املني ٔ)و م@غري�ن 
املتقابA اليت ضبطت لك املتغريات ما *دا املتغري ا�ي 

   .هيمت الباحث بدراس�ته



 وتفسري احلوادث التارخيية املاضية  وفهم  ومت بدارسة هي�
 و)Ûٓر  وهتدف �لوصول ٕاىل نتاجئ مرتبطة بhٔس�باب 

تو�ات ٔ)Bداث ماضية ميكن ٔ)ن �سامه يف تفسري ٔ)Bداث تو�ات ٔ)Bداث ماضية ميكن ٔ)ن �سامه يف تفسري ٔ)Bداث 
تعمتد البحوث  ووالت-Lؤ بBٔhداث مس�تقLلية , Bالية 

.املصادر الثانوية والتارخيية *ىل املصادر اkٔولية 
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%خ@بارات نوع من املالحظة املضبوطة املنظمة لعينة من  �
اkٔداء والسلوك ا�ي يصعب مالحظته *ىل طبيعته يف 

الواقع لفرتات طويA ، ويه م@عددة بدر�ات �برية مهنا ما الواقع لفرتات طويA ، ويه م@عددة بدر�ات �برية مهنا ما 
يق¿س ٔ)ساليب اkٔداء �لمفحوصني ، وٕاماكنياهتم ومهنا ما هو 

*ام شامل ومهنا ما هو حمدود م@خصص
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